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Tin học (MỚI)
Xin chào Gia đình SES,

Thứ sáu Hạnh phúc! Chúng tôi hy vọng mọi người đều có quyền sử dụng điện vào thời điểm này và hy vọng con bạn tìm thấy niềm vui trong
tuyết bất chấp những điều kiện lộn xộn mà nó tạo ra cho thành phố của chúng ta. 

Hôm nay chúng tôi có ba thông báo từ văn phòng: 

1. Gia đình lớp 8: Bạn đã được gửi email cho cuộc họp phụ huynh / người giám hộ lớp 8 vào
Thứ Năm, 25/2 lúc 6:30 chiều (phòng mở cửa lúc 6:15 để tải trước vào hangout). Chúng tôi sẽ
gửi mã và lời nhắc sau vài ngày nữa, gần đến ngày. 

2. Chúng tôi sẽ tổ chức buổi tối thông tin về SES Kindergarten tại trường vào ngày 9 tháng 3, lúc 6:30 chiều. Điều này
thông tin trên trang web của chúng tôi và mã sẽ được dán sau vài tuần. Nếu bạn có một
học sinh mẫu giáo mới vào năm sau, chúng tôi rất muốn gặp bạn ở đó. Nếu bạn có
hàng xóm có học sinh mẫu giáo sắp đến, hãy nói cho họ biết! Ngoài ra còn có một tấn
thông tin về mẫu giáo và chu kỳ xổ số K-5 năm nay trên trang web SES của chúng tôi . Chúng tôi cũng
có một số trò chơi xổ số mở ở lớp 1, lớp 2 và lớp 3 cho năm học 2021-2022 và
những gia đình muốn đến SES ở các cấp lớp này được khuyến khích tham dự vào
thứ 9 là tốt. 

3. Gia đình K-5: Chúng tôi rất tiếc vì đã có sự nhầm lẫn về việc học Hybrid
khảo sát do PPS gửi vào đầu tuần này. Với sự cố mất điện và Wifi, nhiều
gia đình đã gửi email cho chúng tôi để cố gắng giành quyền truy cập vào cuộc khảo sát và chúng tôi biết điều này đã
bực bội. Cảm ơn vì sự kiên nhẫn của bạn! Một vài thông tin chung về điều này:

• Khảo sát không được tạo cục bộ tại Sunnyside; đó là một cuộc khảo sát PPS, vì vậy rất khó để giảm thiểu
vấn đề khảo sát ở cấp trường.

• PPS đã gia hạn thời hạn cho cuộc khảo sát này đến ngày 27 tháng 2 để cho các gia đình thêm thời gian.

• PPS lưu ý rằng các vấn đề kỹ thuật ban đầu mà bạn có thể gặp phải đã được giải quyết. Nếu bạn vẫn
vấn đề kinh nghiệm, vui lòng gửi email Research@pps.net.

• Bạn có thể truy cập khảo sát tại đây: https://ppsk12.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_03stAgx3RViMqGO
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• Bạn sẽ cần số ID gồm 6 chữ số của con bạn, vui lòng xem hướng dẫn bên dưới nếu bạn không biết
làm thế nào để truy cập này .

• PPS đã gửi khảo sát cho một phụ huynh / người giám hộ cho mỗi học sinh, ngay cả khi có nhiều hơn một
cha mẹ / người giám hộ hoặc nhiều hơn một nhà. Điều này là do PPS đã thiết kế cuộc khảo sát để ghi lại một
trả lời cho mỗi học sinh; nếu người lớn thứ hai trả lời khảo sát bằng số ID của học sinh, người đầu tiên
phản hồi của người lớn sẽ bị ghi đè. Không ai tại SES có thể tạo một cuộc khảo sát trùng lặp cho bất kỳ
sinh viên của chúng tôi và các câu hỏi về điểm này nên được hướng đến Research@pps.net.

• Nếu bạn có nhiều hơn một học sinh K-5, có thể một phụ huynh / người giám hộ khác đã nhận bản khảo sát
liên kết cho các trẻ em khác nhau. Cũng có thể một phụ huynh / người giám hộ đã nhận được các liên kết khảo sát cho
nhiều con. Chúng tôi thấy cả hai đều đúng trong cộng đồng của chúng tôi. Nếu không có cha mẹ / người giám hộ
đã nhận được một liên kết cho một trong những học sinh của bạn, vui lòng đảm bảo rằng tất cả phụ huynh / người giám hộ kiểm tra tất cả email
hộp thư đến và thư mục thư rác cho liên kết.

Dựa trên thông tin bên trên và bên dưới, nếu bạn vẫn không thể truy cập khảo sát này cho con mình
sử dụng số ID 6 chữ số của họ vào tuần tới, vui lòng gửi email akleiner@pps.net hoặcapickett@pps.net và chúng tôi
sẽ sẵn lòng giúp bạn hoặc kết nối bạn với PPS để khắc phục sự cố.

Cảm ơn bạn đã kiên nhẫn và linh hoạt với điều này!
Amy và Alix 

Các phương pháp tìm ID sáu chữ số của học sinh của bạn:

1. Hỏi học sinh của bạn .
Mã sáu chữ số của học sinh là mã giống như mã mà họ sử dụng để xem sách trong thư viện và thanh toán
Bữa trưa ở trường học. Họ có thể biết và không nhận ra điều đó.

2. Kiểm tra ParentVue .
Truy cập ParentVue tại đây , đăng nhập và học sinh của bạn sẽ xuất hiện trên trang chủ ParentVue của bạn. Sinh viên'
ID được liệt kê bên dưới tên của họ.

3. Gửi email cho thư ký trường của chúng tôi .
Nếu bạn không có tài khoản ParentVUE, bạn có thể gửi email cho Sarah theo địa chỉ sconley1@pps.net cho
mã kích hoạt.

Ngày sắp tới (MỚI)

Thứ Hai-Thứ Sáu, 1-17 tháng Ba ĐỌC-A-THON
Thứ Ba, ngày 9 tháng 3, 6: 30-8: 00 Kết nối ảo đến trường mẫu giáo (liên kết để đến)
Thứ 4 - Thứ 4, ngày 17-18 tháng 3, 10-11 giờ sáng Lớp học nhỏ của trường trung học cơ sở

Thứ 4 ngày 17 tháng 3, 6: 30-8: 30
Cuộc họp Hội đồng quản trị SES PTSA (mở cho tất cả mọi người)

Thứ Hai-Thứ Sáu, 22-26 tháng Ba KHÔNG CÓ TRƯỜNG (Kỳ nghỉ xuân)
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Trang web cần biết
Thông tin & Tài nguyên COVID của Quận
Trang tài nguyên dành cho gia đình PPS
Trang trường Sunnyside

mailto:research@pps.net
mailto:akleiner@pps.net
mailto:apickett@pps.net
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://parent-portland.cascadetech.org/
mailto:sconley1@pps.net
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://www.pps.net/Page/416%23calendar564/20210212/month#calendar564/20210212/month
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://forms.gle/r49qeK9x9p5MwhGx9
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://www.pps.net/Page/15080
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://www.pps.net/familyresources
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://www.pps.net/sunnyside


Trang web SES PTSA
Quỹ SES COVID trên Venmo

Read-A-Thon: 1 tháng 3 đến 19 tháng 3 (MỚI)
Từ điều phối viên Leslie Lothamer:

Read-A-Thon yêu quý của chúng ta, sắp đến rồi! Vâng, bạn đã nghe tôi chính xác! Chúng tôi sẽ thực hiện Đọc-a-
thon năm nay!

Năm nay sẽ có một chút khác biệt, với tất cả các cam kết chỉ được thực hiện TRỰC TUYẾN. Chúng tôi có một cái mới
chương trình gây quỹ bằng công cụ video lan truyền "tự tạo khuôn mặt" thú vị để nhận được nhiều cam kết cho
trường học. Và chúng tôi, tất nhiên, vẫn có rất nhiều hoạt động vui chơi được lên kế hoạch, bao gồm cả HAI tác giả (ảo)
thăm năm nay , Aron Nels Steinke (Mr. Wolf's Class Graphic Novels) và Elizabeth Haidle (Trước
Họ đã là tác giả, một cuốn sách OBOB năm nay) !!!!

Ngày đọc chính thức là ngày 1 tháng 3 - ngày 19 tháng 3 . Chúng tôi dự định có 3 ngày ăn mặc ảo,
định dạng để theo dõi việc đọc với vé xổ số cho mỗi ngày hoàn thành, đọc THÊM giải thưởng
và cả giải thưởng gây quỹ nữa !!!

Readathon giúp tài trợ cho các chương trình phong phú của Sunnyside như Làm vườn và Lớp học Ngoài trời,
Nghệ thuật Ảo và Làm giàu Âm nhạc, Trợ cấp Giáo viên và Nghiên cứu Thực địa Ảo, vì vậy hãy bắt đầu gây quỹ của bạn
động cơ! Việc gây quỹ sẽ diễn ra từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 1 tháng 4.

Để biết thêm thông tin khi mọi thứ tiến gần hơn và liên kết đến nền tảng gây quỹ của chúng tôi, tải xuống thú vị, Đọc-
Tài liệu về A-Thon, ngày diễn ra các sự kiện và nhiều thông tin khác, vui lòng truy cập: https://www.sesptsa.org/read/

Tôi không thể chờ đợi cho tất cả những niềm vui! Vui lòng gửi email cho tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào và cảm ơn một triệu người đã hỗ trợ
trong thời gian kỳ lạ này! Leslie Lothamer -leslielothamer@gmail.com

Cơ hội tình nguyện tại Sunnyside Neighborhood (MỚI)
Hannah Wallace, thành viên An toàn cộng đồng của Hiệp hội Khu phố Sunnyside (SNA) và
Ủy ban trách nhiệm và cha mẹ kế của một cựu học sinh SES, đã gửi email sau:

Hàng xóm thân mến, 

Một nhóm chúng tôi trong Ủy ban An toàn và Khả năng sống của Cộng đồng đang tích cực tiếp cận với
những người không nhà, đặc biệt là những người sống tại Công viên Sunnyside và Công viên Laurelhurst, nhưng cũng có những người
ở các vị trí khác nhau giữa hai. Chúng tôi đã thành lập một đội nhặt rác thường xuyên và chúng tôi đã có
quần áo rất thành công lái xe hai ngày cuối tuần trước. Chúng tôi cũng đã chạy một chương trình tắm tại
nhà thờ vào thứ Ba và thứ Năm kể từ đầu tháng Giêng. Chương trình tắm đang tìm kiếm thêm một vài
tình nguyện viên thường xuyên trong thời gian sau:
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• Thứ Ba từ 1-3; hoặc từ 3-5:30
• Thứ Năm từ 1-3; hoặc từ 3-5:30

Công việc rất đơn giản và bổ ích: Kiểm tra người vào hoặc dọn dẹp khu vực tắm. Nhà thờ có rất
các giao thức COVID nghiêm ngặt và tất cả các khách mời cho đến nay đều vui vẻ tuân thủ.

Vui lòng gửi email cho tôi theo địa chỉ hannahmwallace@gmail.com nếu bạn quan tâm và vui lòng chuyển tiếp cái này
yêu cầu bất kỳ ai mà bạn nghĩ sẽ muốn làm loại công việc trực tiếp này.

Tốt nhất, 
Hannah

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=http://sesptsa.org/
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Tờ rơi từ Quận
• Công viên Portland & Công viên giải trí Mẫu giáo  (MỚI)

• Theo dõi việc tiêm chủng tại Trung tâm Y tế Sinh viên Hạt Multnomah

• Chương trình Học việc về Khoa học & Kỹ thuật (ASE) của Học viện Thứ Bảy

Yêu cầu từ Viện Tài nguyên Rừng Oregon (OFRI) ( ĐÃ CẬP NHẬT)
Tuần trước, Kieran Cannistra (người đóng góp bản tin và điều phối viên nghiên cứu thực địa) không chính xác
xác định tác giả của bức thư là Giám đốc Truyền thông của OFRI. Cô Duncan, ở
thực tế, Giám đốc Truyền thông của Hội đồng Công nghiệp và Rừng Oregon. Kieran chân thành
hối tiếc về lỗi của cô ấy và đã cập nhật mục nhập.

Sara Duncan, Giám đốc Truyền thông của Hội đồng Công nghiệp và Rừng OFRI Oregon , gần đây
đã viết thư cho văn phòng Sunnyside và trong nỗ lực thông báo cho cộng đồng của chúng tôi, chúng tôi đang chia sẻ
thư với bạn. Chúng tôi yêu cầu bạn xem lại bức thư (bao gồm các liên kết đến bài đưa tin gần đây về OFRI) và
đưa ra quyết định của riêng bạn.

Để minh bạch, chúng tôi chỉ yêu cầu bạn tự giáo dục bản thân vì OFRI là một nguồn quan trọng
tài trợ cho cộng đồng của chúng tôi. Năm ngoái, chẳng hạn, SES đã nhận được hơn $ 2.500 tài trợ từ
OFRI đã đài thọ chi phí vận chuyển cho phần lớn chương trình nghiên cứu thực địa của chúng tôi. Bạn có thể đọc Sara
Toàn thư của Duncan ở đây.

Thông tin thêm: Năm ngoái (2019-2020), SES đã yêu cầu 6.030 đô la tiền hoàn trả chi phí đi lại từ
OFRI, đã nhận được sự chấp thuận cho $ 3,400 trong số tiền này và nhận được $ 2,577,50. Vị trí đến
học sinh (từ lớp 3-8) đã đi du lịch được hoàn trả một phần hoặc toàn bộ bao gồm:
Audubon, Reed Canyon, Errol Heights, Johnson Creek, Mt. Tabor, Balch Creek, Hoyt
Vườn ươm, Tideman Johnson, Công viên vùng Oxbow, Lạch Tryon, Vùng đầm lầy dưới đáy Oaks,
Beacon Rock, Công viên Nhà thờ, Trung tâm Rừng Tillamook, Trung tâm Lâm nghiệp Thế giới và Sellwood
Công viên.
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Nếu bạn biết hoặc muốn giúp xác định các tổ chức bổ sung sẽ giúp chúng tôi tài trợ
du lịch hoặc có thắc mắc về quy trình đặt lịch nghiên cứu thực địa, vui lòng gửi email cho Kieran theo địa chỉ
kcannistra@pps.net .

Tình nguyện viên được mong muốn vào giữa tháng 3: Dạy một lớp học nhỏ 
Các lớp học nhỏ đã gây được tiếng vang lớn vào tháng Giêng, và vì vậy chúng tôi sẽ làm lại vào tháng Ba. Một lần nữa, SES
trường trung học cơ sở mời phụ huynh, người giám hộ và các thành viên cộng đồng dạy các lớp học nhỏ cho lớp 6, lớp 7 của chúng tôi
và học sinh lớp 8. Đây là thời điểm mà chúng tôi dựa trên chuyên môn và lợi ích của cộng đồng trường học của chúng tôi để
dạy một khóa học bổ túc cho học sinh trung học cơ sở của chúng tôi, những người hào hứng và đam mê
đề tài. Chúng tôi đã có phụ huynh từ tất cả các cấp lớp mời dạy các khóa học. Một số ví dụ từ tháng Giêng
bao gồm: may, lập trình Scratch, Dungeons & Dragons, lịch sử Thế vận hội, đan móc,
vẽ và khoa học bếp.

Các lớp học nhỏ trong tháng 3 của chúng tôi sẽ lại là ảo và sẽ diễn ra vào Thứ 4 và Thứ 5, tháng 3
17 và 18, từ 10-11 giờ sáng (với thời gian mở rộng tùy chọn đến 12 giờ trưa) mỗi ngày. Lần này, chúng tôi cũng có thể giúp
bao bọc và cung cấp các vật liệu cần thiết.

Nếu bạn sẵn sàng, nhưng chưa quyết định lớp học nào để dạy, chúng tôi có thể giúp đỡ. Nếu bạn có một lớp học trong tâm trí, chúng tôi
mong muốn được học những gì lớp học của bạn sẽ được. Chúng tôi rất vui được chào đón bạn trong bất kỳ khả năng nào
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cuộc sống bận rộn của bạn cho phép.
Nếu bạn sẽ tham gia với chúng tôi trong các lớp học nhỏ của chúng tôi, vui lòng hoàn thành biểu mẫu này hoặc gửi email cho Kieran Cannistra
tại kcannistra@pps.net.

Đọc và tài nguyên chống phân biệt chủng tộc (MỚI)
Xem video này, trong đó Tiến sĩ Brené Brown thảo luận về sự lắng nghe và đồng cảm chung, và điều tốt nhất
cách để xoa dịu nỗi đau và sự đau khổ của ai đó. 
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